
 ممثمي الدول األعضاء في المجمس التنفيذيالسادة إلى مذكرة 
 :األشخاص المرجعيون

 :نشر الوثائق :األسئمة التقنية

Mohamed Beavogui 
 مدير مكتب الشراكات وتعبئة الموارد

 وكبير مستشاري رئيس الصندوق
 2240 5459 06 39+ ياتف:رقم ال

 m.beavogui@ifad.org لكترون::اإلبريد ال
 

Deirdre McGrenra 
 شؤون الييئات الرئاسية مديرة مكتب

 2374 5459 06 39+ ياتف:رقم ال
 gb_office@ifad.org لكترون::اإلبريد ال

Clare Bishop-Sambrook 
ف: مجال التمايز بين  –كبير االستشاريين التقنيين 

 :الجنسين والتمكين واإلدماج االجتماع
 2489 5459 06 39+ ياتف:رقم ال

 c.bishopsambrook@ifad.org لكترون::اإلبريد ال
 

 

 

 العاشرة بعد المائةالدورة  -المجمس التنفيذي 
 1102ديسمبر/كانون األول  01-01، روما
 

 لمعمم

 
 
 
 

 

 

 

 

مذكرة تفاهم معيارية بشأن الصندوق االستئماني 
المحرز من "تسريع وتيرة التقدم  :المتعدد الشركاء

 التمكين االقتصادي لممرأة الريفية حقيقأجل ت
  

 
 

Document: EB 2013/110/INF.4 

A 
Date: 2 December 2013 

Distribution: Public 

Original: English 

 

 

mailto:gb_office@ifad.org


 EB 2013/110/INF.4 

i 

 المحتويات
 1 مقدمة -أوال

 1 الغرض -ثانيا

 
 الممحق

 محرزال التقدم وتيرة تسريع: "الشركاء المتعدد االستئماني الصندوق بشأن معيارية تفاهم مذكرة
 11 "الريفية لممرأة االقتصادي التمكين تحقيق أجل من

 
 الذيول

 اختصاصات الصندوق االستئمان: المتعدد الشركاء -األول

الترتيب اإلداري المعياري لمصناديق االستئمانية المتعددة الشركاء الت: تستخدم إدارة الصناديق   -الثان: 
أجل الصندوق االستئمان: المتعدد الشركاء: "تسريع وتيرة التقدم المحرز من أجل تحقيق التمكين المخصصة من 

 االقتصادي لممرأة الريفية" 
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تسريع وتيرة " :بشأن الصندوق االستئماني المتعدد الشركاء مذكرة تفاهم معيارية
  "التمكين االقتصادي لممرأة الريفية المحرز من أجل تحقيقالتقدم 

 مقدمة -الأو 

 األمم المتحدة لممرأةىيئة مع  2012 برنامج مشترك لمدة خمس سنوات ف: نوفمبرعمى وقع الصندوق  -1
 تحقيقتسريع وتيرة التقدم المحرز من أجل " من أجلمنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالم: و 

 غواتيماالو  دان ى:: إثيوبياف: سبعة بم (مشتركالبرنامج )ال" التمكين االقتصادي لممرأة الريفية
جنبا إلى  ،ف: إثيوبيا القطريةنشطة األالصندوق ويقود ليبيريا ونيبال والنيجر ورواندا. و  قيرغيزستانو 

 .األمم المتحدة لممرأةىيئة جنب مع 

األمم المتحدة  ىيئةالصندوق مذكرة تفاىم مع منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالم: و  وأبرم -2
برنامج األمم ف:  لمكتب الصندوق االستئمان: المتعدد الشركاء تابعرأة إلنشاء صندوق استئمان: لمم

 .البرنامج المشتركىذا المتحدة اإلنمائ: ف: إطار 

 غرضال -ثانيا
مبرنامج الجيات المانحة للتوجيو األموال من  الشركاءمتعدد الستخدم طريقة الصندوق االستئمان: سوف ت   -3

 .لمستفيدين النيائيينإلى االمشترك 

و المعن: بالصندوق وعينت األطراف ف: مذكرة التفاىم برنامج األمم المتحدة اإلنمائ: من خالل مكتب -4
 الشركاء،متعدد اللصندوق االستئمان: يذا ااإلداري لالوكيل  بوصفو يعملل الشركاءمتعدد الاالستئمان: 

دارة األموال. تنظيممسؤولية سيتولى  حيث  وا 

لتحويل البرنامج المشترك ف: بين الوكيل اإلداري وكل جية مانحة  معياريترتيب إداري  رامإبسيتم و  -5
 الشركاء.متعدد الالصندوق االستئمان: إلى مساىمة من كل جية مانحة ال

سيتم حشد األموال و بين الشركاء والجيات المانحة.  ىمزة وصلالوكيل اإلداري أيضا بمثابة  وسيعمل -6
 المنظمات المشاركة. ياجمعالت: ستقوم بلتبرعات ان خالل لمبرنامج المشترك م
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 مذكرة تفاهم

 ينب

 1منظمات األمم المتحدة المشاركة

 و

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 بشأن الجوانب التشغيمية 

  ء:لمصندوق االستئماني المتعدد الشركا

 " تحقيق التمكين االقتصادي لممرأة الريفيةمن أجل تسريع وتيرة التقدم المحرز " 
 

 

 اسمإلييا مجتمعة فيما بعد ب المشار)كرة التفاىم ىذه الموقعة عمى مذمنظمات األمم المتحدة المشاركة إن حيث 
تسريع وتيرة التقدم المحرز من : "صندوقا استئمانيا متعدد الشركاءقد أنشأت " منظمات األمم المتحدة المشاركة"

وينتي:  2152تشرين األول /أكتوبر 51ف:  بدأ العمل بوالذي  "أجل تحقيق التمكين االقتصادي لممرأة الريفية
من وقت إلى  وميعدويجوز ت، "(الصندوق"إليو فيما بعد باسم  )ي شار 2152تشرين األول /أكتوبر 51ف: انو سري
إثيوبيا، وغواتيماال، وقيرغيزستان، وليبيريا، ونيبال، والنيجر،  كوماتحر، ف: إطار تعاونيا اإلنمائ: مع آخ

المشار إلييا ) ،2152آذار /مارس 51 ةف: اختصاصات الصندوق المؤرخ شرحو ، عمى النحو المستوفىورواندا
  (؛الوثيقة نسخة منيا تحت اسم الممحق ألفىذه ، ومرفق ط: "االختصاصات" اسمفيما بعد ب

 

اعتماد نيج منسق إزاء التعاون مع الجيات المانحة الراغبة ف: دعم ضرورة اتفقت عمى قد منظمات األمم المتحدة المشاركة  وحيث إن
الصندوق، واتفقت كذلك عمى ضرورة إعطاء الفرصة ىذا الموارد لصالح  لتعبئةاختصاصات الستخداميا أساسا أعدت تنفيذ الصندوق و 

 قناة واحدة؛  و عبرتمق: التقارير عنو ف: الصندوق ممساىمة لجيات المانحة لم

 

لتيسير "( المجنة التوجييية الدولية" إلييا فيما بعد باسم المشار)اتفقت عمى إنشاء آلية تنسيق دولية  قد المنظمات المشاركة وحيث إن
األولويات فيما تحديد األموال و  توزيع بفعالية وكفاءة من أجل اإلشراف عمىوالجيات المانحة  التعاون بين منظمات األمم المتحدة المشاركة

عداد تقاريره؛   يتعمق بتنفيذ طرائق عمل الصندوق وا 

 

لإلشراف عمى  ("المجنة التوجييية الوطنية"شار إلييا فيما بعد باسم ي  )ء آلية تنسيق محمية اتفقت عمى إنشاقد المنظمات المشاركة  وحيث إن
، واستعراض التقارير الدورية والموافقة عمييا، واستعراض نتائج تقارير مراجعة ةامج الق طريمكونات البر توزيع األموال عمى مختمف 

 ؛الحسابات

                                                      

 ف: خانات التوقيع. المحددة 1
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 واجية لمتنسيقاتفقت كذلك عمى توجيو طمب لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائ: ليكون بمثابة منظمات األمم المتحدة المشاركة  وحيث إن
من خالل مكتب  وافق برنامج األمم المتحدة اإلنمائ:وليذا الغرض  ،ات األمم المتحدة المشاركةبين الجيات المانحة ومنظم دارياإل

 .الدور وفقا لمذكرة التفاىم الحالية يذاالضطالع بعمى ا (ئمانياالست مكتب الصندوق)الصندوق االستئماني المتعدد الشركاء 

  

"( المشاركين"فيما بعد باسم مجتمعين  ماالمشار إليي) وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائ:منظمات األمم المتحدة المشاركة  اتفقت فقدوعميه، 
 :عمى ما يم:

 

 القسم األول

 سوم التي سيتقاضاهاومهامه والر  وضعهتحديد و  ؛تعيين وكيل إداري

 

مكتب من خالل عين منظمات األمم المتحدة المشاركة بموجب ىذه الوثيقة برنامج األمم المتحدة اإلنمائ: ت   .1
فيما يتصل بدور وكيميا اإلداري  الضطالعل"( الوكيل اإلداري"المشار إليو فيما بعد باسم ) الصندوق االستئماني

ويقبل الوكيل اإلداري ىذا التعيين عمى أساس أن تتحمل . رة التفاىم الحاليةلصندوق، وفقا لمشروط الواردة ف: مذكبا
لت: ت صرف ليا من الوكيل ألموال اعن المالية الكاممة منظمات األمم المتحدة المشاركة المسؤولية البرنامجية وا

 . اه، وفقا لمقسم الثامن أدنمغى، أو ي  ة سريانويستمر ىذا التعيين حتى تنتي: مدو . اإلداري
 

 : يقوم الوكيل اإلداري نيابة عن منظمات األمم المتحدة المشاركة بما يم: .2
 

 لصندوق؛ إلى ادعم مال:  قديمتمق: المساىمات من الجيات المانحة الراغبة ف: ت (أ )
 

 حساب بإقفالة إدارة األموال المتمقاة، وفقا لمذكرة التفاىم الحالية بما ف: ذلك األحكام المتعمق (ب )
 ؛ ئل المتصمة بذلكوالمساالصندوق 

 

منظمات األمم المتحدة المشاركة وفقا لمتوجييات جميع  لىإ ىا،رىنا بتوفر ، صرف ىذه األموال (ج )
، 2عتمدةامج المالميزانية المحددة ف: وثيقة البر المجنة التوجييية الوطنية، مع مراعاة  الصادرة عن

 لى آخر؛من وقت إ الت: تقوم المجنة التوجييية الوطنية بتعديميا كتابةً 
 

                                                      

اعتمدتيا المجنة التوجييية ، ات إلخمشروع/امجخطة عمل سنوية أو وثيقة بر  " إلىالمعتمدة وثيقة البرامجمصطمح " يشيرىذه الوثيقة،  ف: 2
 . الوطنية ألغراض توزيع الموارد
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الوثائق المقدمة من كل منظمة من منظمات األمم المتحدة  تجميع البيانات والتقارير، استنادا إلى (د )
، وتقديميا إلى كل الصندوق اختصاصاتف:  مبينال المشاركة إلى الوكيل اإلداري، عمى النحو

لى المجنتين التوجيييتين الدولية تساىمجية مانحة    الوطنية؛/ف: حساب الصندوق وا 
 

وفقا  قفالوجميع موارد الصندوق أو إ بإنفاقتقديم التقارير النيائية، بما ف: ذلك اإلشعار   (ه )
 الرابع أدناه؛ وفقا لمقسمختصاصات الصندوق، ال

 

تقرر المجنة قد  ،إضافية لمميمة تكاليف أيلتغطية  المشاركةمنظمات إلى الصرف األموال  (و )
 وفقا( القسم األولمن  3ار إليو ف: الفقرة عمى النحو المش)التوجييية الوطنية توزيعيا 

 .الصندوق الختصاصات
  

 ،أداء ميام إضافية شاركةيجوز أن تطمب المجنة التوجييية الوطنية إلى أي من منظمات األمم المتحدة الم .3
رىنا ذلك القسم األول أعاله، و من  2فقرة الف:  بيانيابوظائف الوكيل اإلداري الوارد ت ال تتصل ،دعما لمصندوق
حّمل عمى ت  عمى أن افقة المجنة التوجييية الوطنية وتتم الموافقة عمى تكاليف ىذه الميام مسبقا وبمو . بتوفر األموال

 .الصندوق باعتبارىا تكاليف مباشرة
 

 المشار إليو) الممحق باء بوصفومنموذج المرفق بيذه الوثيقة وفقا ل، امعياري اإداري ترتيباالوكيل اإلداري  يبرم .4
 .الوكيل اإلداري عبرمال: لمصندوق الدعم الجية مانحة ترغب ف: توفير  أي ، مع"(اإلداري الترتيب"ما بعد باسم في
تعديل الشروط الواردة ف: الممحق باء دون موافقة كتابية مسبقة من عمى الجية المانحة  يتفق الوكيل اإلداري مع وال

معمومات عن و ، مبرمال" اإلداري الترتيب"إلداري نشر نسخة من ل الوكيل اويكف  . منظمات األمم المتحدة المشاركة
الموقع اإللكترون: كذلك ، و (http://mptf.undp.org)مساىمات المانحين، عمى الموقع الشبك: لموكيل اإلداري 

 . لييئة األمم المتحدة لممرأة، حسب االقتضاء
 

5.تال متحمأيالمتحدةلاألمممنظماتنمسؤوليةسيوالمشاركةأوفعلأيلالموظفينأواإلداريموكيل
أو لو  السيوحاالت أو  ةلمساىمبأفعاليا ااألشخاص الذين يؤدون خدمات نيابة عنو، إال فيما يتعمق  التابعين
، توزع المسؤولية تحدة المشاركةمنظمات األمم المالخاصة ب و السيوأ ةالمساىم لعمااألوفيما يتعمق ب. الخاصة بيا

ضافة إلى ذلك،و . عميو تفقالسيو ىذه، أو حسبما ي  حاالت أو  حسب األفعال اأي مني عمىأو  االناشئة فيما بيني  ا 
منظمات األمم المتحدة المشاركة أو  ت عيّنوأنشطة أي شخص عن يات المانحة المسؤولية المباشرة ال تتحمل الج

 .ذكرة التفاىم الحاليةلم نتيجةاإلداري  وكيلال

  

http://mptf.undp.org/
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6.المائةفيواحدمقدارهإداريرسمتخصيصاإلداريلموكيلالمقدم من كل  مساىماتمبمغ المن %( 1)يحق
وظائف منصب الوكيل اإلداري  تأديةوكيل اإلداري المتعمقة بتكاليف ال تغطيةإداري، ل ترتيبجية مانحة موقعة عمى 

 . ف: مذكرة التفاىم مبينةال

 

7.،المشاركةالمتحدةاألمممنظماتإحدىأيضاىواإلداريالوكيلكانخطوطمتىترسم،واضحةفيبما
طار لمم واضحةخطوط إبالغ  ذلك ، الوكيل اإلداري تضطمع بدورداخل المنظمة الت:  يحافظ عميياساءلة، و وا 

 .مم المتحدة المشاركةكإحدى منظمات األ ووظائفيا اإداري وكيالباعتبارىا بين وظائفيا  لمفصل

 

 القسم الثاني

 المسائل المالية

 

 الوكيل اإلداري

المساىمات  لتمق: أموال ةالداخمي ةالمالي قواعده ولوائحوأستاذ بموجب ينشئ الوكيل اإلداري حساب دفتر  .1
دارتيا وفقا  بإدارة حساب ويضطمع الوكيل اإلداري "(. حساب الصندوق"إليو فيما بعد باسم  المشار)إداري  لترتيبوا 

ويخضع . ، بما ف: ذلك تمك المتعمقة بالفائدةسارية عميوواإلجراءات ال والتوجيياتالصندوق وفقا لموائح والقواعد 
حساب الصندوق حصريا إلجراءات المراجعة الداخمية والخارجية لمحسابات الواردة ف: األحكام والقواعد المالية 

 . يل اإلداريوالتوجييات واإلجراءات السارية عمى الوك
 

صرف العممة بما من شأنو أن يزيد  مترتبة عمىخسائر يتكبد مكاسب أو  عمى الوكيل اإلداري حصلال ي .2
 .نقص من األموال المتاحة لصرفيا إلى منظمات األمم المتحدة المشاركةأو ي  

 

توجييات المجنة  استنادا إلىرىنا بتوفر األموال، يقوم الوكيل اإلداري بصرف المبالغ من حساب الصندوق  .3
تعدليا المجنة التوجييية الوطنية من وقت إلى آخر، الت: مميزانية الواردة ف: وثيقة البرامج، وفقا لالتوجييية الوطنية، 

المبالغ المنصرفة من تكاليف مباشرة وغير  تكونوت. ووفقا لممخصصات الكمية الت: تحددىا المجنة التوجييية الدولية
 .د ف: الميزانيةمحدعمى النحو المباشرة 

 

بعد تمق:  عمل أيام( 5)إلى خمسة ( 3)عادة ما يقوم الوكيل اإلداري بصرف المبالغ ف: غضون ثالثة  .4
من  نسخة إضافة إلى ،ختصاصاتاال تمشيا معو وثيقة البرامج المعتمدة، وفقا لتوجييات المجنة التوجييية الوطنية 

إلى الوكيل اإلداري بتحويل األموال  ويقوم. ع األطراف المعنيةموقعة من جمي ذات الصمة، وثيقة البرامج المعتمدة
بالحساب  كتابةً الوكيل اإلداري بإعالم كل منظمة مشاركة  تقومو . كل منظمة مشاركة عن طريق تحويل برق:

وكيل غ البم  منظمة مشاركة، ي  إلى وعند إجراء أي تحويل . لحواالت عمال بمذكرة التفاىم ىذهتمق: الالمحدد المصرف: 
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تاريخ التحويل؛ و ( ب) ؛المبمغ المحول( أ: )التابعة ليذه المنظمة المشاركة بما يم: النقديةعمميات الاإلداري إدارة 
 .برنامج األمم المتحدة اإلنمائ: المسؤولة عن الصندوق، عمال بمذكرة التفاىم والتحويل ى مصدر أن( ج)
 

ف: تاريخ الصرف المقرر، يتشاور الوكيل اإلداري مع  ياكافرصيد القائم ف: حساب الصندوق ال ن لم يكنإ .5
 . ، إن توفر، وفقا لتعميمات المجنة التوجييية الوطنيةيصرف مبمغاالمجنة التوجييية الوطنية و 

 

 منظمات األمم المتحدة المشاركة

 

دارة تمق: لموائحيا وقواعدىا المالية ل وفقاتنشئ كل منظمة مشاركة حساب دفتر أستاذ منفصل  .6 موال أوا 
ظمة مشاركة بإدارة حساب دفتر وتضطمع كل من. الوكيل اإلداري من حساب الصندوق لت: يصرفيا لياالمساىمات ا

. ، بما ف: ذلك تمك المتعمقة بالفائدةلدييا ستاذ المنفصل وفقا لموائح والقواعد والتوجييات واإلجراءات الساريةاأل
 موائحت المراجعة الداخمية والخارجية لمحسابات الواردة ف: الحصريا إلجراءا دفتر األستاذ المنفصلويخضع حساب 

 .لمنظمة المشاركةوالقواعد المالية والتوجييات واإلجراءات السارية عمى ا
 

إلييا الوكيل اإلداري من  ت: يصرفيامشاركة األموال المن منظمات األمم المتحدة الكل منظمة تستخدم  .7
ف: وثيقة البرامج المعتمدة، وعن تكاليفيا غير ة عنيا عمى النحو الوارد حساب الصندوق لتنفيذ األنشطة المسؤول

استالم  عندوتستمر فييا إال أنشطة البرامج  ف: إطارعمميات الإجراء ة تبدأ المنظمات المشاركال و . كذلك المباشرة
امات تتجاوز الميزانية وال تتعيد المنظمات المشاركة بأي التز . المبالغ حسب تعميمات المجنة التوجييية الوطنية

ن المعتمدة ف: وثيقة البرامج المعتمدة، الت: تعدليا المجنة التوجييية الوطنية من وقت إلى آخر.  ىناك حاجة كانت وا 
تجاوز المبمغ المحدد ف: الميزانية، تقدم المنظمة المشاركة طمبا إلى المجنة التوجييية الوطنية لمحصول عمى إلى 

 .زانيةموارد تكميمية من المي
 

ف:  7 من خالل دعم البرامج ما نسبتو الت: تم استردادىاتبمغ التكاليف غير المباشرة لممنظمات المشاركة  .8
مبدأ االستعراض الشامل لمسياسات كل ثالث سنوات ) 208/62ووفقا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة . المائة

جميع منظمات  الت: تتكبدىااسترداد جميع التكاليف األخرى يتم ، (2007السترداد التكاليف بالكامل والصادر عام 
 . األمم المتحدة المشاركة ف: تنفيذ األنشطة المسؤولة عنيا ف: إطار الصندوق باعتبارىا تكاليف مباشرة

 

 

 القسم الثالث

 أنشطة منظمات األمم المتحدة المشاركة
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كل منظمة بإجرائيا وفقا لموائح  تكفلالمشاركة وتعيد تنفيذ أنشطة البرامج إلى منظمات األمم المتحدة ي   .1
حدد مسألة ممكية ، ت  ة سريانياإلغاء مذكرة التفاىم أو انتياء مدوعند . لدييا والقواعد والتوجييات واإلجراءات السارية

ما ف: ذلك المنظمات المشاركة، بىذه  عمىالتجييزات والمعدات وفقا لموائح والقواعد والتوجييات واإلجراءات السارية 
  .انطبق حيثما، المعنيةأي اتفاق مع الحكومة المضيفة 

 

2.تعديالتأيبما،المعتمدةالبرامجوثيقةنطاقف: ذلك ما يتعمق بطبيعتيا أو مضمونيا أو تسمسميا  عمى
. لوطنيةمنظمة المشاركة ذات الصمة والمجنة التوجييية االمكتوب بين  التفاق بالتراض:تخضع  ،الزمن: أو مدتيا

بأي تغيير ف:  ن خالل المجنة التوجييية الوطنيةم عمى وجو السرعةوتخطر المنظمة المشاركة الوكيل اإلداري 
 . ف: وثيقة البرامج عمى النحو المنصوص عميوالميزانية 

 

3.إرغبتإذاتنفيذفيالمشاركةالمنظماتمعأحدىبالتعاونأوثالثطرفخاللمنالبرنامجيةنشطتيا،و
،الثالثةاألطرافىذهمعالمقطوعةوالتعيداتااللتزاماتبجميعالوفاءعنمسؤولةتصبحتوالمنظمةأيتحمل

 . و وكيل إداري، مسؤولية القيام بذلكمشاركةأخرى،أ

 

4.،البرنامجيةاألنشطةتنفيذلدىالمنظماتتالمنأليوكيالالمشاركةالمتحدةاألمممنظماتمنأيعتبر
دونتقييدبو.منالمنظماتاألخرىمنظمةأووكالءأليفينموظمعينةاليعتبرموظفومنظمةاألخرى،ومنثم

ال السابقة، الجممة منظمات المنظمات المشاركة مسؤولية أي فعل أو سيو من جانب التتحمل أي من  عمومية
 .، أو أي شخص يقوم بأداء خدمات نيابة عنيااألخرى المشاركة

 

5.تقوممشاركةمنظمةكلالمبإبالغاألنشطةجميعمناالنتياءعندكتابًةاإلداريبياالوكيلنوطةبموجب
 .المعتمدة البرامج وثيقة

 

6. متبقرالمشاركةالمتحدةاألممأننظماتالمانحةالجياتبالحقتحتفظوقفالتفيعنتأديةالمساىمات
با الوفاء يتم لم إذا المستقبل المحددفي اإلبالغ ةلتزامات إذااإلداري الترتيبفي أو ح؛ كثيرا أويد الخطط عن

ذا. رةالمقر الميزانيات  الترتيبوالوكيل اإلداري والمنظمة المشاركة المعنية بموجب  ةالمانحالجية )الجيات(  تاتفق وا 
لموائح والقواعد والسياسات  وفقااىا، ، تبذل المنظمة المشاركة قصار استخدام األموالسوء عمى  بأن ثمة دليال اإلداري

، بالتشاور مع المنظمة المشاركة يدقوت. الت: أسئ استعماليال السترداد أي من األموا السارية لدييا، واإلجراءات
حساب الصندوق أو تتفق مع المجنة التوجييية الوطنية عمى  ف:تم استردادىا يأي أموال  المجنة التوجييية الوطنية،

 تقييدىاو سترداد األموال الطمب التقدم بز المساىمات المستقبمية أو جحوقبل . يتفق عميو الطرفانلغرض  ياتخداماس
عمى بغية تسوية المسألة الوكيل اإلداري والمنظمة المشاركة المعنية والجية المانحة  يتشاورحساب الصندوق،  ف:

 .سرعةوجو ال
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7. المت لألمم التابعة المشاركة المنظمات ممارساتقر لتجنب الالزمة االحتياطات جميع اتخاذ بأىمية  تحدة
 تنتظموتحقيقا ليذه الغاية، تحافظ كل منظمة مشاركة عمى معايير سموكية . قسرالأو  تواطؤالتدليس أو الو أ الفساد

العقود أو  بإرساءقسر، فيما يتصل الأو  تواطؤالتدليس أو الو أ الفسادممارسات  حظرأداء الموظفين، بما ف: ذلك 
دارتيا، عمى النحو  ف: نظاميا الداخم: الخاص بالموظفين والموائح  المنصوص عميوالمنح أو المنافع األخرى وا 

وقوع  يشمل -ق دم ادعاء بشأن تنفيذ األنشطة وف: حال . بالتوريدوالقواعد المالية بما ف: ذلك تمك المتعمقة 
موثوقة أدلة  أنو يستند إلى وقررت المنظمة المشاركة - سرد أو تدليس أو تواطؤ أو قافستنطوي عمى ممارسات 

، بذلك عمى وجو السرعة المجنة التوجييية الوطنية والوكيل اإلداريالمنظمة  ت بمغبما يستمزم التحقيق فيو، كافية 
ءلة ويتم التعامل مع االدعاء وفقا إلطار المسا. يؤدي ىذا اإلبالغ إلى تعريض سير التحقيقات لمخطر بحيث ال

وعند انتياء . يامنظمة المشاركة ومن جانب الوحدة المسؤولة عن التحقيقات فيالواإلشراف المعمول بو ف: 
 .التحقيقات، تبمغ المنظمة المشاركة المجنة التوجييية الوطنية والوكيل اإلداري بنتائج التحقيقات

 

مم المتحدة المشاركة أن لمنظمات األوز جخالل مرحمة بدء أنشطة الصندوق، ي ال سيماكتدبير استثنائ:،  .8
أو الالحقة من حساب الصندوق باستخدام مواردىا  وليةبرامج قبل تمق: الحواالت األالأنشطة التنفيذ  البدء ف: تختار

اق مع المجنة التوجييية الوطنية جرى ىذه األنشطة المسبقة باالتفوت  . المالية الخاصة، رىنا بتوافقيا مع لوائحيا
األموال الت: خصصتيا المنظمة المشاركة أو وافقت عمييا ألغراض التنفيذ بعد حصول الوكيل اإلداري  لىاستنادا إ

وتتحمل . اإلدارية الترتيباتعمى نموذج التزام رسم: من الجيات المانحة المساىمة ف: الصندوق أو توقيعيا عمى 
الخارجة ألنشطة المسبقة أو غيرىا من األنشطة وحدىا مسؤولية القرارات المتعمقة ببدء ىذه ا المشاركةمنظمات ال

  .النطاق الوارد أعاله عن

 

 

 القسم الرابع

 اإلبالغ

 

إعدادىا وفقا إلجراءات  جريكشوف والتقارير التالية الت: يتزود كل منظمة مشاركة الوكيل اإلداري بال .1
ى المنظمات وتسع. االختصاصات ف: واردمنظمة المشاركة، عمى النحو الال عمىالمحاسبة واإلبالغ السارية 

 .إلى أقصى حد ممكن المستخدمة ف: إعداد التقارير ياواءمة صيغإلى مالمشاركة 

 

( ذارآ/مارس 31)ثالثة أشير  ال يتجاوز ف: موعد ردي لمتقارير المرحمية السنويةسنص  ي قدم (أ )
 ؛ التقويمية من نياية السنة
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كانون األول بشأن األموال /ديسمبر 31حتى ّدة المعقدم الكشوف والتقارير المالية السنوية ت   (ب )
من ( نيسان/أبريل 30)أربعة أشير  ال يتجاوزمن حساب الصندوق، ف: موعد  االمنصرفة إليي
 ؛ التقويمية نياية السنة

 

ف: وثيقة البرامج المعتمدة بما الواردة بعد استكمال األنشطة  ةمتقارير النيائينص سردي لقدم ي   (ج )
 ال يتجاوزف: موعد وذلك ف: وثيقة البرامج المعتمدة، لألنشطة الواردة ائية ف: ذلك السنة الني

ويتضمن التقرير . إلقفال المال: لمصندوقل التاليةمن السنة ( نيسان/أبريل 30)أربعة أشير 
 غايات الصندوق وأىدافو؛ ب مقارنةلنتائج واإلنجازات باالنيائ: موجزا 

 

ف: الواردة بعد استكمال األنشطة  والتقارير المالية النيائية تمدةالمع قدم الكشوف المالية النيائيةت   (د )
ف: وثيقة البرامج المعتمدة، ف:  الواردةوثيقة البرامج المعتمدة بما ف: ذلك السنة النيائية لألنشطة 

 .من السنة التالية لإلقفال المال: لمصندوق( حزيران/يونيو 30)ستة أشير  ال يتجاوزموعد 
 

( أ)1ف: الفقرات المشار إلييا  ريرااستنادا إلى التق ،ل اإلداري إعداد تقارير سردية ومالية مجمعةالوكي تولىي .2
لى المجنتين حة ساىمت ف: حساب الصندوق، و م تمك التقارير المجمعة إلى كل جية مانقد  يأعاله، و ( د)إلى  ا 

 .اإلداري بالترتيالتوجيييتين الوطنية والدولية، وفقا لمجدول الزمن: المحدد ف: 

 

الوطنية، ومنظمات و فضال عن ذلك، يزود الوكيل اإلداري الجيات المانحة، والمجنتين التوجيييتين الدولية  . 3
 : أنشطتو بصفتو وكيال إداريابشأن األمم المتحدة المشاركة، بالكشوف التالية 

 

لمبادئ التوجييية وجب ابمف المعرّ " مصدر األموال واستخداميا)"الكشف المال: السنوي المعتمد  (أ)
من نياية ( أيار/مايو 31)خمسة أشير  ال يتجاوزف: موعد ( لمجموعة األمم المتحدة اإلنمائية

 ؛التقويمية السنة

 

سبعة أشير  ال يتجاوزف: موعد "( مصدر األموال واستخداميا)"المال: النيائ: المعتمد  كشفال (ب)
 .لمال: لمصندوقمن السنة التالية لإلغالق ا( يوليو/تموز 31)

 

لمصندوق والوكيل اإلداري  ةقع اإللكترونيانشر التقارير المجمعة والوثائق المتصمة بيا عمى المو ت   .4
(http://mptf.undp.org).  

 

http://mptf.undp.org/
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 القسم الخامس

 الرصد والتقييم

 

مع لوائح  الت: تتوافق الواردة ف: االختصاصاتمصندوق وفقا لألحكام لتقييم الرصد و ال اجرى عمميتت   .1
جراءاتيا   . منظمات األمم المتحدة المشاركة وقواعدىا وا 

 

المانحة والوكيل اإلداري ومنظمات األمم المتحدة المشاركة مشاورات سنوية، حسب ( الجيات)تعقد الجية  .2
 .االقتضاء، الستعراض وضع الصندوق

 

 القسم السادس

 مراجعة الحسابات

 

، وف: حالة لديياسارية راجع حسابات الوكيل اإلداري والمنظمات المشاركة وفقا لموائح والقواعد المالية الت   .1
وفقا إلطار مراجعة حسابات الصناديق االستئمانية الحسابات مراجعة ، تجرى الشركاء ةالمتعدد ةاالستئماني الصناديق

 األمم المتحدة المشاركة واعتمدتولحسابات الداخمية لمنظمات خدمات مراجعة ا دة المانحين الت: وافقت عميوالمتعد
 .2007أيمول /مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية ف: سبتمبر

 

 القسم السابع
 المشتركة الرسائل 

 
دور عمى النحو الواجب بة دلصندوق واإلشاا لإلعالن عنمشاركة تدابير مالئمة من منظمات األمم المتحدة التتخذ كل منظمة  .1
، والوكيل اإلداري، وأي المشاركةبدور الحكومة المضيفة، والجيات المانحة، ومنظمات األمم المتحدة  وي عترف .منظمات المشاركة األخرىال

، ذات الصمةالصندوق، وجميع مواد الدعاية خدمات لصحافة، والمستفيدين من إلى ا المعمومات المقدمةف:  كيان آخر ذي صمة
بدور كل منظمة مشاركة عمى النحو الواجب وعمى وجو التحديد، يكفل الوكيل اإلداري اإلقرار . الرسمية المطبوعاتوالتقارير و  واإلشعارات

 .وشريك وطن: ف: جميع االتصاالت الخارجية المتعمقة بالصندوق
 

والموافقة راض الصندوق بالتشاور مع منظمات األمم المتحدة الشريكة، نشر جميع القرارات المتعمقة باستع ،يكفل الوكيل اإلداري .2
تاحتيا ل، حسب االقتضاء، اييم الخارج: المقترن بيوالتق صندوقتنفيذ الالتقدم ف: لدورية المتعمقة ب، وكذلك التقارير اعميو العام الطالع وا 
ويجوز أن تتضمن ىذه التقارير والوثائق البرامج الت:  .)ghttp://mptf.undp.or( لمصندوق والوكيل اإلداري ةقع اإللكترونياالمو  عمى

نتظر الموافقة عمييا، والتقارير المالية والمرحمية السنوية عمى مستوى الصندوق، ي  جييية الوطنية والبرامج الت: وافقت عمييا المجنة التو 
 .والتقييمات الخارجية، حسب االقتضاء

http://mptf.undp.org/
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 القسم الثامن

 لغاؤهايمها وا  وتعدمذكرة التوقف سريان 

 

 

أدناه نافذة لألغراض  5الفقرة  ستمرأن ت عمىيتوقف سريان مذكرة التفاىم الحالية عند إقفال الصندوق،  .1
 .فييا المبينة

 

 .ال يجوز تعديل مذكرة التفاىم الحالية إال بموافقة كتابية بين المشاركين .2

 

إرسال إشعار بعد من مذكرة التفاىم ىذه  يجوز ألي من منظمات األمم المتحدة المشاركة االنسحاب .3
 5الفقرة  عمى أن تستمريوما ( 30)ثالثين قبل االنسحاب بمكتوب إلى جميع المشاركين اآلخرين ف: مذكرة التفاىم 

 . أدناه نافذة لمغرض الوارد فييا

 

األمم المتحدة ت منظما عجميبين  التراض:أو ب( جانبمن )و من ناحيتو إنياء تعيينلموكيل اإلداري يجوز  .4
( 30)ثالثين قبل إنياء التعيين ب إلى الطرف اآلخرإرسال إشعار مكتوب عن طريق ( جانب آخرمن )المشاركة 

مذكرة التفاىم عمى ىذا النحو، يتفق  إلغاءوف: حالة . أدناه نافذة لمغرض الوارد فييا 5، رىنا باستمرار الفقرة يوما
 .لمحد من التكاليف والنفقات ةوسريع ةمنظم بطريقةاء جميع األنشطة المشاركون عمى التدابير الالزمة إلني

 

قائمة بعد  لغائيامنسحبين أو الذين بادروا بإبموجب مذكرة التفاىم الحالية، تبقى التزامات المشاركين ال .5
ح بما يسم ،ركةأو إنياء تعيين الوكيل اإلداري أو انسحاب إحدى المنظمات المشا لغائياأو إ المذكرة انتياء سريان

اختتام األنشطة بشكل منظم واستكمال التقارير النيائية، وسحب الموظفين واألموال واألصول، وتسوية الحسابات ب
أي متعاقدين من الباطن أو استشاريين أو مقدم:  معبين المشاركين ف: المذكرة، وتسوية االلتزامات التعاقدية 

الصندوق أو ف: حسابات دفتر األستاذ المنفصمة الخاصة بفرادى وتستخدم أي أرصدة متبقية من حساب . خدمات
المانحة ( الجيات)أو تعاد إلى الجية  التراض:تفق عمييا بألغراض ي  المنظمات المشاركة لدى إقفال الصندوق 

 .حسبما يتفق المانحون والمجنة التوجييية الوطنية الصندوقبالنسبة والتناسب مع مساىمتيا ف: 
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 سعالقسم التا

 اإلشعارات

 

اتخاذ أي إجراء الزم أو مسموح  أو ممثمو المعين (حسب االقتضاء)مدير المكتب ف: البمد المعن: ل يجوز .1
منظمات ال أي من، أو نيابة عن باتخاذه بموجب مذكرة التفاىم ىذه نيابة عن الوكيل اإلداري، أو ممثمو المعين

 . المشاركة

 

ويعتبر . مذكرة التفاىم الحالية يقدم ف: صيغة مكتوبةإطار بتقديمو ف:  أو مسموح الزمأي إشعار أو طمب  .2
أي وسيمة اتصال أخرى أو ب ،ئم عند تسميمو باليد أو بالبريدمالالنحو التم تقديمو عمى  أن ىذا اإلشعار أو الطمب

بيذه المذكرة أو ، عمى عنوان ىذا الطرف المحدد ف: الممحق جيم لطرف المطموب تقديمو إليوإلى ا ،متفق عمييا
 . م اإلشعار أو الطمبلمطرف مقدّ  عمى أي عنوان آخر يحدده الطرف كتابةً 

 القسم العاشر

 الدخول حيز النفاذ 

 
عمييا توقيع المسؤولين المخولين التابعين لألطراف المشاركة  لدىمذكرة التفاىم ىذه حيز النفاذ تدخل  

 .ىالغاءسريانيا أو إ انتياءوتظل نافذة تماما حتى 

 

 القسم الحادي عشر

 تسوية النزاعات

 
أي أو  المذكرة أو تتصل بياناشئة عن ىذه  ةمطالبيبذل المشاركون قصاراىم لتسوية أي نزاع أو خالف أو  .1

 مطالبةأي نزاع أو خالف أو ف: حالة عدم تسوية و . السرعة عن طريق المفاوضات المباشرة وجوعمى  خرق ليا
أي من الطرفين الطرف اآلخر بطبيعة النزاع أو الخالف أو  إخطارن تاريخ يوما م( 60)ف: غضون ستين 

من خالل التشاور بين الرؤساء التنفيذيين  ةتسويالتم تع، التدابير الت: ينبغ: اتخاذىا لمعالجة ىذا الوضبالمطالبة، و 
 .التنفيذي لموكيل اإلداري والرئيسلكل منظمة من منظمات األمم المتحدة المشاركة 

 اىم ، عمى مذكرة التفينالمعني المشاركين، وقعنا نحن الموقعين أدناه، بوصفنا ممثمين مفوضين عن ادة منا بذلكوشه
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 . نسخ أربعحررت ف: ميزية و كىذه بالمغة اإلن
 منظمة األغذية والزراعةعن   الوكيل اإلداري عن 

  ___________________ :التوقيع   ___________________ :التوقيع
 ___________________ االسم:  يانيك غميماريتش  :سماال

 ___________________ المسمى الوظيف::  المنسق التنفيذي، : المسمى الوظيف:
  مكتب الصندوق االستئمان: المتعدد الشركاء

  ___________________ :المكان   ___________________ :المكان
  ___________________ :يخالتار   ___________________ :التاريخ
 ىيئة األمم المتحدة لممساواة بين الجنسينعن     الصندوق الدول: لمتنمية الزراعية عن 

 وتمكين المرأة   
  ___________________ :التوقيع   ___________________ :التوقيع
 ___________________ :االسم  ___________________ :االسم

  ___________________ المسمى الوظيف::   ___________________ المسمى الوظيف::
  ___________________ :المكان   ___________________ :المكان
  ___________________ :التاريخ   ___________________ :التاريخ
  برنامج األغذية العالم:عن 

   ___________________ :التوقيع
   ___________________ :االسم

   ___________________ المسمى الوظيف::
   ___________________ :المكان
  ___________________ :التاريخ
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******************************************************************** 
 االختصاصات  :الممحق ألف

******************* 
 المعياري بين الجية المانحة والوكيل اإلداري اإلداري الترتيب :الممحق باء

******************* 
 اإلشعارات :الممحق جيم

*********************
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 الممحق جيم
 اإلشعارات

 :الوكيل اإلداريعن 
 يانيك غميماريتش: االسم

 مكتب الصندوق االستئمان: المتعدد الشركاء، المنسق التنفيذي المسمى الوظيف::
 730 ASUw, T0k1 kd ,kr e wed ,e 10017d ihT: العنوان
 +1 212 906 6880: ىاتف
 +1 212 906 6990: فاكس
 yannick.glemarec@undp.org: إلكترون:بريد 

 
 :لمتنمية الزراعيةالصندوق الدول: عن 
 ___________________ :االسم

 ___________________ الوظيف::المسمى 
 ___________________ :العنوان
  ___________________ :ىاتف
  ___________________ :فاكس
 ___________________ :إلكترون:بريد 

 
 :برنامج األغذية العالم:عن 
  ___________________ :االسم

 ___________________ المسمى الوظيف::
  ___________________ :العنوان
  ___________________ :الياتف
  ___________________ :فاكس
 ___________________ :إلكترون:بريد 

 
 منظمة األغذية والزراعة عن 
 ___________________ :االسم

 ___________________ المسمى الوظيف::
  ___________________ :العنوان
  ___________________ :ىاتف
 ___________________ :فاكس

 ___________________ بريد إلكترون::
 ىيئة األمم المتحدة لممساواة بين الجنسين وتمكين المرأةعن 
  ___________________ :االسم

 ___________________ المسمى الوظيف::
 ___________________ :العنوان
 ___________________ :ىاتف
  ___________________ :فاكس
 ___________________ :إلكترون:بريد 

mailto:yannick.glemarec@undp.org
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